
مهناز خجسته نیا  با اینکه همه می دانیم 
زلزله هرگز خبر نمی کند، باز هم خودمان را به 

بی خبری می زنیم.
می دانیــم که زلزله بیخ گوشــمان اســت و 
بی گمان روزی بی ســروصدا و شــاید هم با 
لرزشی ویرانگر خواهد آمد، اما باز هم خودمان 

را به بی خیالی می زنیم.
بارها شــنیده ایم که به دلیل وجود 90 گسل 
شناسایی  شده، 65 درصد مساحت استان با 
خطر زلزله شدید مواجه است و در میان تمامی 
استان های کشور، وضعیت خراسان رضوی در 
مرحله هشدار اســت، ولی از قبول آن طفره 

رفته ایم.
حتــی پیش بینی های کارشناســان از وقوع 
زلزله ای بزرگ در خراسان رضوی بویژه مشهد 
و وقوع زلزله های پیاپی در یک قدمی خودمان 

را هم باور نکرده ایم. 
امــا باز هم دیر نیســت، اگر از هــم اکنون و 
پیش از وقوع فاجعه ای بزرگ به دنبال نجات 

خودمان باشیم.

  طعم تلخ زلزله زیر زبان 
خراسان رضوی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
رضوی در گفت وگو با گزارشــگر ما می گوید: 
از بیــن 24 زلزله بزرگ دنیا کــه در آمار 33 
ســاله طی سال های 1354 تا 1387 به وقوع 

پیوسته، سه زلزله در ایران بوده است.
شایانفر با بیان اینکه از این سه زلزله، یک مورد 
مربوط به اســتان خراسان رضوی بوده است، 
می افزاید: این امر نشانگر وضعیت خطرپذیری 

استان در مواجهه با زلزله است. 
وی با اشاره به اینکه خراسانی ها در طول تاریخ 
بارها طعم تلخ زلزله را چشیده اند، می افزاید: از 
54 زلزله باالی چهار ریشــتر کشور 12 مورد 

در استان خراسان رضوی اتفاق افتاده 
است.

به گفته وی، در طــول تاریخ برای 
خراسان رضوی هم 24 زلزله باالی 

6 ریشتر ثبت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی در خصوص مساحت 

در معرض خطر استان هم می گوید: 65 درصد 
مساحت استان در خطر نسبی باال و 35 درصد 
در محدوده متوسط خطر زلزله  قرار دارند که 
این امر نشــان می دهد که خراسان رضوی بر 

روی مدار زلزله می چرخد.

شایان فر با بیان اینکه زلزله 
تاکنون زنان و مردان بسیاری 
در اســتان را بــه کام مرگ 
کشانده است، می گوید: آمار 
دقیقی از کشــته شــدگان 
حادثــه زلزله در خراســان 
رضوی وجود نــدارد، اما این 
رقم در کل کشور 78 هزار نفر 
به دلیل حوادث غیر مترقبه 
ثبت شــده که 95 درصد آن 

به دلیل زلزله بوده است.
 

  میزان آمادگی استان 
خیلی شفاف نیست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی در پاسخ به میزان 
آمادگی اســتان و ایمن سازی در 
مواجهه با زلزله می گوید: با توجه 
به وفور بافت فرسوده، اعالم میزان 
آمادگی استان خیلی شفاف نیست 
و باید اعتراف کرد، اوضاع خیلی رضایت بخش 
نیســت.  وی امکان پیش بینــی وقوع زلزله 
طبــق اصول علمی را نیز غیــر ممکن اعالم 
می کند و می افزاید: تا این لحظه پیش بینی 
زلزله امکان پذیر نشده است، چون باید از سه 

جهت زمان، مکان و بزرگی 
زلزله صورت بگیرد که بسیار 

سخت است.
ایــن مقام مســؤول با بیان 
اینکه در حــال حاضر فقط 
بحث ســامانه های هشــدار 
زلزلــه مطرح اســت، اظهار 
مــی دارد: در قالــب ایــن 
سامانه فاصله بین موج اولیه 
 و ثانویه که مخرب اســت، 

اطالع رسانی می شود. 
وی یکی از اقدام های مهمی 
که برای کاهــش بحران ها 

در هنگام وقوع زلزله باید انجام داد 
را مقاوم ســازی خانه های روستایی 
و منازل شــهری اعــالم می کند و 
می افزایــد: این در حالی اســت که 
تنهــا 30 درصــد بافت روســتایی 
مقاوم سازی شده و آمار دقیقی برای 

بافت شهری در دسترس نیست.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان 
رضــوی در ادامه از مقاوم ســازی 37 درصد 
کالس هــای درس اســتان خبــر می دهد و 
می گوید: 63 درصد کالس های درس مدارس 
خراسان رضوی هم مقاومت کم و یا متوسط 

در برابر زلزله دارند.
به گفته وی، در یک بازه زمانی 10 ساله طی 
سال های 84 تا 94 در مجموع 6 هزار و 874 

کالس درس مقاوم سازی شده اند. 

  تخریب 20 تا 100 درصدی بافت فرسوده
مدیر ســاماندهی و مهندسی بحران شهرداری 
مشــهد هــم می گویــد: بافــت فرســوده و 
ســاختمان های غیراصولــی حــرف اول برای 
خطرپذیری کالنشهر مشــهد در برابر زلزله را 
می زننــد. عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر 
تنها در یک منطقه از شــهرداری مشهد 40 
تا 45 درصد خانه ها گلی و خشــتی هستند، 
می افزاید: این در حالی اســت که 
شــرایط منطقه ثامــن و مناطق 
حاشیه ای کالنشهر مشهد به طور 

قطع نامناسب تر است.
وی با بیان اینکه با یک زلزله 6/5 
ریشــتری بین 20 تا 100 درصد 
بافت فرســوده و ســاختمان های 
قدیمی شهر خراب خواهد شد، اظهار می دارد: 
این در حالی است که سازه های جدید شهر نیز 
در صورت رعایت نکردن آیین نامه ها و مصالح 
نامرغوب، در صورت بروز زلزله هشت ریشتری 

زمینگیر خواهند شد.

روی خط حادهث

سالم مشاور

خبر

خبر

   اعطای احکام نشان اعتماد ملی به
8 فروشگاه صنایع دستی طرقبه شاندیز

طرقبه-خبرنگار قدس: برای نخستین بار در استان، مراسم 
اعطای احکام نشــان اعتماد ملی هشت فروشگاه برتر عرضه 
صنایع دستی طرقبه شاندیز برگزار شد. در این مراسم مدیر 
کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، صنایع 
دستی را پیشخوان و پیشــران صنعت گردشگری دانست و 
افزود: صنایع دستی هویت، فرهنگ، مزیت و صنعت اقتصادی 
 قابل اتکاســت و در راســتای اقتصاد مقاومتی که درون زا و 
برون نگر اســت، این صنایع اصیل با داشته های خودمان رخ 

می دهد تا نظرهای بیرون را به خود جلب کند.

زارع صفت ضمن اشاره به رقم باالیی از تأمین سوغات مشهد 
از طرقبه شــاندیز، اظهار داشت: متأسفانه سهم تولید داخلی 
از ایــن تولیدات 25 تا 30 درصد اســت و بیش از 70 درصد 
بازار سوغات استان در قبضه چین و محصوالت خارجی است.

وی نشــان اعتماد ملی را اقدامی مؤثر در تأمین فضای روانی 
و امنیت حقوقی برای خریــداران و مصرف کنندگان صنایع 
دستی دانست و اظهار داشت: این نشان اعتباری است که به 
خریدار می گوید با خیال راحت به این فروشگاه ها اعتماد داشته 
باشید و محصوالت آن تولید داخلی است که عالوه بر کیفیت، 
بسته بندی مناسب،قیمت مصوب و رعایت استانداردهای دیگر، 

فروشنده متعهد به حفظ حقوق مشتری است.
این مقام مســؤول گفــت: عرضه کنندگان صنایع دســتی 
می توانند با خود کنترلی و تعهد اخالقی و حرفه ای سبب جلب 
اعتماد، تأمین اعتماد و پایدار سازی اعتماد در مشتریان شوند 
و امیدواریم در گام بعدی همه 130 فروشــگاه عرضه صنایع 

دستی طرقبه شاندیز موفق به اخذ این نشان اعتماد شوند.
در پایان، مراســم اعطای احکام هشت فروشگاه برتر صنایع 
دستی انجام گرفت. همچنین از چهار پوستین دوز و ارغوان 

باف پیشکسوت شهرستان تقدیر شد.

گفت و گوی قدس با 2 مقام مسؤول

زلزله شدید 65 درصد مساحت خراسان رضوی را تهدید می کند

  کمک نیکوکاران مه والتی برای تکمیل و 
تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام رضا)ع( 

مه والت- زارعی: مدیر شــبکه بهداشت و درمان مه والت 
در دومین همایش مجمع خیرین سالمت شهرستان با اشاره 
به آغاز به کار آزمایشــی بخش داخلی و بستری بیماران در 
بیمارستان امام رضا)ع( فیض آباد گفت: بزودی این بیمارستان 

به طور کامل افتتاح رسمی خواهد شد.
افکار افزود: در این بیمارستان همچنین بخش اطفال پیش 

بینی شده که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به دارا بودن مجوز آی.سی.یو و سی.سی.یو در 
شهرســتان گفت: برای این منظور نیاز به بنا و ساخت و ساز 
جدید در بیمارستان است که از خیرین خواهشمندیم در این 

راه گام برداشته و به توسعه بیمارستان کمک کنند.
وی با اشــاره به کمک هــای خیرین گفت: حــاج محمود 
محمدزاده، با خرید دســتگاه دیالیز و فرزندان مرحوم بزمی 
با خرید دســتگاه رادیولوژی  و حاج حسنعلی آخوندی هم 
با خرید دســتگاه سونوگرافی  و آقای خوش سیرت با خرید 
دســتگاه اکو نســبت به تجهیز بیمارســتان امام رضا)ع( و 
آزمایشگاه اقدام کردند که هفته ای سه روز سونوگرافی و 20 
نفر نیز اکو قلب می شوند که امید است به همت خیرین مه 
والتی این روند ادامه پیدا کنــد. افکارافزود:از ابتدای آذر ماه 
بیمارستان امام رضا)ع( به صورت آزمایشی شروع به کار کرده 
که دســت کم درشــبانه روز 25 بیمار را بستری کرده ایم و 

ظرفیت بیشتر به دلیل کمبود تخت وجود ندارد. 
دکتر علی افکار گفت: به واسطه حمایت دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه، در حال حاضر شهرســتان مــه والت با 17 
پزشک متخصص دربیمارستان امام رضا)ع( فیض آباد و چهار 
داروخانه در شهر فیض آباد،شادمهر و روستای عبدل آباد  در 

حال انجام خدمات به بیماران است.
امام جمعه مه والت هم در این جلســه از مدیرعامل مجمع 
خیرین شهرســتان که با بیش از سی سال کار، همچنان  در 
مســیر انقالب و نظام بویژه طبقه رعیت تالش و کوشــش 

می کند، تقدیر کرد. 
هاشمی، مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان مه والت  نیزبا 
اشاره با امضای توافقنامه با معاونت وزیر بهداشت و درمان و 
تخصیص بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال توسط 
این وزارتخانه برای تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام رضا)ع( 
شــهر فیض آباد، از کمبود 200 میلیــون تومان دیگر برای 
تکمیل این بخش بیمارستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد به 
دلیل نامگذاری این بیمارستان به نام ثامن الحجج)ع( خیرین 
هم پیشگام بوده و در تکمیل این بخش و گسترش بیمارستان 

مساعدت الزم را انجام دهند.
حبیبی، رئیس مجمع خیرین ســالمت شهرســتان تربت 
حیدریه هم فعالیت های خیرین را موجب ایجاد خیر و برکت 
در امور و پیشــرفت پروژه ها دانســت و اضافه کرد: در کنار 
فعالیت خیرین در حوزه درمان، باید به ســوی فعالیت های 
خیر خواهانه در زمینه بهداشــت و پیشــگیری از بیماری ها 
پیش رفت، زیرا هزینه در این قســمت بسیار کمتر از درمان 

بیمارهاست و بازدهی آن نیز بیشتر است.

  2 خودروی نیسان و پراید در مشهد 
طعمه آتش شدند

قدس: معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: دو 
دستگاه خودروی نیسان و پراید بامداد پنجشنبه گذشته بر اثر 

اتصالی سامانه برق یکی از خودروها در آتش سوختند. 
آتشپاد ســوم مهدی رضایی در این باره گفت: یک دستگاه 
خودروی نیسان بامداد پنجشنبه در حالی که در مجاورت یک 
دستگاه سواری پراید در حاشیه خیابان نظامدوست پارک بود، 
بر اثر اتصالی در قسمت سامانه برق خودرو دچار آتش سوزی 
شد. به گفته وی، با تالش آتش نشانان ایستگاه شماره هشتم 
آتش نشانی، آتش هر دو خودرو بسرعت مهار و از وقوع انفجار 

جلوگیری شد.

  گازگرفتگی مرد 70 ساله در داخل 
چادر مسافرتی

قدس: مردی 70 ساله در شهرستان چناران براثر گاز گرفتگی 
در درون چادر مسافرتی،جان خود را از دست داد.

سرهنگ موسی اسدی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
چناران با اعالم این خبر گفت: ســاعت 17 سوم دی ماه در 
پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد 
گازگرفتگــی مردی در باغ ویالیی واقع در حوالی روســتای 
هاشم آباد، مأموران کالنتری 12 گلمکان برای بررسی موضوع 
به محل اعزام شدند. وی افزود: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد، مردی 70 ساله که در باغش مشغول کار بود، 
در زمان استراحت برای گرم کردن چادر مسافرتی پیک نیک 
روشن کرده بود و دچار گازگرفتگی شده و جان باخته است.

سرهنگ اســدی با ابراز تأســف از این حادثه از شهروندان 
خواســت با توجه به فصل سرما، خطر گازگرفتگی را جدی 

گرفته و اصول ایمنی را در ایجاد گرما رعایت کنند.
وی تصریح کرد: جسد متوفی به سردخانه منتقل و تحقیقات 

تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.
 

  پلمب 10 آرایشگاه زنانه متخلف در مشهد

قدس: پلیس امنیت عمومی خراســان رضــوي 10 واحد 
آرایشگاه زنانه متخلف در شهر مشهد را شناسایی و پلمب کرد.
ســرهنگ حسین مولوی نسب رئیس پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان خراسان رضوي با اعالم این خبر 
گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در صنف 
آرایشگاه های زنانه و مبارزه با مظاهر علنی فساد، مأموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی با همکاری اتحادیه آرایشــگاه های 
زنانه مشهد عملیات گسترده ای را برای شناسایی واحدهای 
صنفی متخلف آغاز کردند. وی افزود: در این راســتا از هفته 
گذشــته 10 آرایشگاه زنانه متخلف شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی پلمب شدند. 
 

  کشف 450 میلیون ریال لوازم آرایشی 
بهداشتی قاچاق 

قدس: پلیس آگاهی در بازرســی از یک منــزل در بولوار 
دانش آموز در مشهد 450 میلیون ریال کاالی قاچاق کشف 
کرد. سرهنگ حمید رزمخواه رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضــوي با اعــالم این خبر گفت: با کســب خبری مبنی بر 
نگهداری مقادیر زیادی کاالی قاچاق در یک منزل مسکونی 
در بولوار دانش آموز، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پس از شناسایی محل مورد نظر آنجا را به صورت نامحسوس 
تحت نظر گرفتند. سرهنگ رزمخواه تصریح کرد: تیم رسیدگی 
کننده پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی 
در اقدامی ضربتی وارد عمل شدند و در بازرسی از محل سه 
هزار و 156 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تعداد 

141 عدد باطری خودروهای سواری قاچاق کشف کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوي افزود: ارزش کاالهای 

قاچاق 450 میلیون ریال برآورد شده است.

 با بزرگان فامیل مشورت کنید
با سالم، حدود یک سال پیش ازدواج کردم و با همسرم 
در روستای ایشان زندگی می کنیم. قبل از ازدواج، در 
شــهر خودمان آزاد بودم، ولی اکنون همسرم اجازه 
نمی دهد به تنهایی بیرون بروم و یک نفر باید همراهم 
باشــد، مثالً مادر یا یکی از خواهرانش. مشکلم این 
است که احساس می کنم زندانی و اسیر شده ام. لطفًا 
راهنمایی بفرمایید که چگونه شرایطم را تغییر دهم؟ 

متشکرم.

زهره نخعی، کارشناس ارشد روان شناسی
با ســالم، بعد از ازدواج تغییراتی در زوج ها به وجود می آید و 
بعضی رفتارها نیز به دنبال آن تغییر خواهد کرد. زندگی در 
شهر با روستا متفاوت است و محدودیت های زندگی روستایی 
در شهر کمتر مشاهده می شــود. در روستاها به دلیل بافت 
قومی و قبیله ای و نزدیکی ساکنان به یکدیگر، بیشتر رفت و 
آمدها کنترل می شود. شما نه اسیر هستید و نه زندانی، بلکه 
شرایط زندگیتان تغییر کرده است. از طرفی نیز رفتار همسر 
شما درست نیست و نباید رفتارش نشانگر بی اعتمادی به شما 
باشد. توصیه می کنم این موضوع را با یکی از اقوام قابل اعتماد 
در میان بگذارید و از طریق ایشــان، ناراحتی خود را به طور 
واضح و روشــن توضیح دهید. در قدم بعدی نیز سعی کنید 
اعتماد همسرتان را با صداقت و راستگویی جلب کنید و کمی 

هم خود را با شرایط زندگی روستایی سازگار سازید. 
خوانندگان گرامی! شما می توانید پرسش های خود را از مشاور 
روزنامه به ســامانه 300072305 پیامک کنید. پرسش های 

شما پس از بررسی توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

پروین محمدی    تاکنون بیش از 2 هزارساعت دیالیز، 
بیش از 800 پیوند کلیه، 124 پیوند کبد، 60 پیوند مغز 
استخوان، 18 پیوند قلب، نزدیک به 400 پیوند قرنیه و 
شمار زیادی پیوند پوست در مرکز پیوند اعضای منتصریه 
توسط تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده 
که به عنوان ســومین مرکز پیوند کشور پس از شیراز و 

تهران شناخته شده است.
این مطلب را دکتر علی اصغر یارمحمدی، استاد اورولوژی 
دانشگاه و رئیس مرکز پیوند منتصریه در جمع خبرنگاران 
عنــوان کرد وافزود: نخســتین پیوند کلیه در مشــهد 
و بیمارســتان امام رضا)ع( در ســال 1366 انجام شد و 
پس از آن تاسال 1389 بیش از دو هزار و300 پیوند در 
بیمارستان های امام رضا )ع( و قائم برای بیماران نیازمند 

پیوند صورت گرفت.
اما از ســال 1389که ســاختمان موقوفه بیمارســتان 
منتصریه )وقف بانو احترام الســلطنه قهرمانی( توسط 
آستان قدس رضوی بازسازی و به دانشگاه علوم پزشکی 
تحویل شد، با اولین پیوند در تیرماه 1390 تاکنون بیش 
از هزار و 300 پیوند برای بیماران داخلی و 25 پیوند کلیه 
نیز در کشور افغانستان و شفاخانه لقمان حکیم توسط 
تیم پیوند دانشــگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده که 

زندگی دوباره به بیماران پیوندی بخشیده است.
وی خاطر نشان کرد: در این مرکز عالوه بر پیوند عضو، 
مرکز تحقیقات ســلول های بنیــادی، مرکز تحقیقات 
عوارض پیوند کلیه  نیز راه اندازی شده و درزمینه پیوند 
اعضا و پیوند مغز استخوان کارهای آموزشی و پژوهشی 
هم انجام می شــود. به طوری که برای راه اندازی مرکز 
پیوند عضو در افغانستان مدت سه ماه پزشکان و جراحان 

افغانی آموزش دیده اند. 
از این رو مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صدور 
علم پیوند به خارج از کشور  افتخار دیگری به افتخارات 

جمهوری اسالمی ایران افزوده است.
وی در پاســخ به پرسش خبرنگارما که این مرکز با چه 

مشــکالتی روبه روست، اظهار داشــت: نداشتن منبع 
عضو از مرگ مغزی و نداشتن پول و بودجه کافی برای 
تأمین امکانات و تجهیزات از عمده مشکالت مرکز پیوند 
منتصریه است، زیرا ما به دلیل کمبود امکانات 270 کبد 
را به شیراز ارسال کردیم، در حالی که اگر امکانات کافی 

داشتیم، در مشهد پیوند انجام می دادیم.
وی ناآشنایی مردم با فرهنگ اهدای عضو از مرگ مغزی 
را مشکل دیگری دانست که سبب کند شدن برنامه های 
پیوند می گردد، به طوری کــه در حال حاضر 750 نفر 
در انتظار دریافت عضو هستند وممکن است تا رسیدن 

نوبتشان دیگر در قید حیات نباشند.
مسؤول فنی مرکز پیوند منتصریه تصریح کرد: باتوجه به 
اینکه منبع عضو ما و ادامه حیات پیوند عضو به اهدای 
عضو از مرگ مغزی وابسته است، چه بسا بیمارانی که در 
مدت انتظار با زندگی وداع می کنند وبه مرحله دریافت 
عضو نمی رسند، رسانه ها باید در ارتقای فرهنگ اهدا  از 
مرگ مغزی تالش کنند تا منابع پیوند خشک نشوند و 

با حیات خود به بیماران نیازمند پیوند حیات و زندگی 
ببخشند.

دکتر محســن علی اکبریان، فوق تخصص پیوند کبد و 
رئیس مرکز تحقیقات جراحی ســرطان دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد نیز در ادامه یادآور شد: متاسفانه نقطه 
ضعف مشهد بر خالف شیراز و... نبود اطالع رسانی سریع 
و ناآگاهی مردم نسبت به توانمندی های دانشگاه محل 
زندگی خودشــان در زمینه پیوند است و با اینکه ازسال 
92 تا کنون 126 مورد پیوند کبد در مرکز منتصریه انجام 
داده ایم، هنوز عده ای نمی دانند در مشهد پیوند کبد انجام 
می شود، در حالی که پیوند کبد به دلیل زیر ساخت های 
الزم و مراقبت های شدید، پس از عمل و به عنوان الگوی 
جراحی سخت ترین پیوند است و تنها دانشگاه های قوی 
با توانمندی خیلی باال می توانند این پیوند را انجام دهند و 
خوشبختانه ما به برکت حضرت رضا)ع( و توانمندی تیم 
پیوند دانشگاه توانستیم حتی برای کودکان 5 و 9 ساله 

این پیوند را انجام دهیم.

به دلیل کمبود امکانات

270 »کبد« خراسانی ها به شیراز رفت

خبر

قدس   مســؤول اجرای طرح کاهش طالق در خراســان 
رضــوی گفت: از میان 55 دلیلی که متقاضیان طالق توافقی 
برای جدایی شان عنوان کرده اند، نداشتن رضایت جنسی در 

رتبه سوم قرار دارد.
دکتر غالمحســین حقدادی در جلســه  آموزشی مددکاران 
کلینیک های مشاوره  طرف قرارداد طرح کاهش طالق افزود: 
نارضایتی جنسی همیشه به معنای داشتن بیماری جنسی با 
جسمی نیست، بلکه نوعی از آن، پیامد اختالل های روانی و یا 
فقدان مهارت های ارتباطی یا دالیل دیگری است که در زندگی 

زوج ها زیاد دیده می شود.
وی ضمن اشــاره به تأثیر برنامه های رســانه ای و شبکه های 
ماهواره ای در تغییر ذایقه  جنسی مردان گفت: تصور نادرست از 
رابطه  جنسی و تجسم یک رؤیای جنسی غیر واقعی، مهم ترین 
مشکل مردان جوانی است که در رابطه  جنسی با همسرانشان 
دچار تنش هســتند. وی تصریح کرد: این امر یکی از دالیل 

شایع طالق در خراسان رضوی و شاید در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه بیشتر اختالل های جنسی از طریق درمان 
روانی، مشاوره، آموزش و فراگیری مهارت های خانوادگی قابل 

درمان است، گفت: البته مهارت های فکری و اجتماعی، همیشه 
آموختنی نیستند و یک زمینه  استعدادی باید در فرد باشد تا 
آموزش نتیجه بدهد. این روان پزشک در خصوص نقش مردان 
در ایجاد نارضایتی جنسی بانوان گفت: مردانی که برای راضی 
کردن همســر خود وقت نمی گذارنــد و خصوصیات روانی و 
جنسی همسرشان را نمی دانند، با ایجاد نارضایتی جنسی در 

همسرشان، در این زمینه کوتاهی می کنند.
وی تصریح کرد: زن وقتی که از نظر عاطفی و روانی، آمادگی 
برای روابط زناشویی نداشته باشد، احساس می کند که تحت 
تجاوز قرار می گیرد و این احســاس شــاید ســنگین ترین و 
مضرترین احساس یک زن در مورد روابط زناشویی است که به 

طور مستقیم به نگاه و نقش مردان در این رابطه برمی گردد.
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